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BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di SMP Nurul Iman Palembang kelas VIII, 

pelaksanaan proses belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 

tipe Two Stay Two Stray, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aktivitas guru mengajar pada kelas kontrol tergolong dalam kategori cukup 

karena dapat dilihat dari setiap indikator sebagian aktivitas guru ada yang 

belum terlaksana dengan baik, sedangkan aktivitas siswa belajar pada kelas 

kontrol tergolong dalam kategori cukup karena persentase disetiap indikator 

mempunyai rata-rata 61% yang tergolong dalam kategori cukup. Hasil belajar 

siswa yang tidak diterapakan model pembelajaran tipe Two Stay Two Stray 

pada materi puasa di SMP Nurul Iman Palembang tidak mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari analisis hasil belajar pre-test dengan 

menggunakan rumus Uji-t yang menunjukkan bahwa thitung < ttabel yaitu (2,00> 

0,870 <2,65). 

2. Aktivitas guru mengajar pada kelas eksperimen tergolong dalam kategori aktif 

karena dapat dilihat dari setiap indikator rata-rata aktivitas guru dapat 

terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sedangkan aktivitas 

siswa belajar pada kelas eksperimen tergolong dalam kategori aktif karena 

persentase disetiap indikator mempunyai rata-rata 80% yang tergolong dalam 

kategori aktif. Hasil belajar siswa setelah diterapakan model pembelajaran tipe 

Two Stay Two Stray pada materi puasa di SMP Nurul Iman Palembang 
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mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari analisis hasil belajar post-test 

dengan menggunakan rumus Uji-t yang menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 

(: 2,00< 7,745 >2,65).  

3. Analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran tipe Two Stay Two Stray terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap aktivitas belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di 

kelas VIII di SMP Nurul Iman Palembang. Hal ini dapat di lihat dari aktivitas 

belajar siswa kelas kontrol  rata-rata 61% yang tergolong dalam kategori cukup 

dan hasil belajarnya pre-test dengan menggunakan rumus Uji-t yang 

menunjukkan bahwa thitung < ttabel yaitu (2,00> 0,870 <2,65). Sedangkan 

aktivitas belajar dari kelas eksperimen tergolong dalam kategori aktif karena 

persentase disetiap indikator mempunyai rata-rata 80% yang tergolong dalam 

kategori aktif dan hasil belajarnya post-test dengan menggunakan rumus Uji-t 

yang menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu (: 2,00< 7,745 >2,65). Dapat 

disimpulkan bahwa mengajar dengan menggunakan model pembelajaran tipe 

two stay two stray memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas 

belajar dan hasil belajar pada mata pelajaran PAI materi puasa kelas VIII SMP 

Nurul Iman Palembang. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis 

memberikan saran-saran, sebagai berikut :  

1. Bagi para guru, menjadi bahan masukan dalam proses mengajar 

penggunaan model pembelajaran tipe two stay two stray dapat 

meningkatkan hasil belajar yang lebih baik. 

2. Bagi siswa, diharapkan dengan adanya model pembelajaran tipe Two Stay 

Two Stray dalam proses pembelajaran di sekolah supaya lebih giat lagi 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 


